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VISÃO GERAL

Edifício de Governança do 
BIOTIC

Um parque tecnológico com potencial 
de se tornar hub nacional e 
internacional de negócios, tecnologia e 
inovação



Subsidiária integral da TERRACAP, criada em 
2018, com o objeto social de realizar a 
incorporação, administração, implantação, 
desenvolvimento, operação e manutenção do 
Parque Tecnológico de Brasília BIOTIC.

Lei Distrital 6.140/2018 – Lei da Inovação do 
DF: ratificou o papel da Terracap e, 
consequentemente, da BIOTIC S/A na 
estruturação do Parque Tecnológico.

Mais de 30 eventos realizados com a marca 
BIOTIC em 2019

Responsável pela gestão do Edifício de 
Governança

4



PORTO DIGITAL, RECIFE (PE)

Conceito de Parque 
Tecnológico

Concentração geográfica de empresas de diversos 
segmentos, mas que têm a tecnologia como ponto 
focal de seus negócios.

Difere do distrito industrial por possuir estratégia 
voltada para a inovação, para a integração entre 
empresas, instituições de ensino e pesquisa, 
entidades de apoio e Governo.

Disponibiliza a infraestrutura e cria um ambiente 
que favorece a convergência de conhecimentos, 
ideias, projetos e geração de negócios.

Trata-se de um empreendimento imobiliário 
diferenciado, incentivado pelo Poder Público para 
gerar desenvolvimento econômico.



Parque Tecnológico de 
Brasília BIOTIC

Potencial para alavancar a matriz 
socioeconômica regional, com geração de novos 
negócios e empregos de alta qualificação.

Desenvolver em Brasília um ambiente de inovação 
e empreendedorismo em setores intensivos no uso 
de tecnologia, em colaboração intersetorial entre 
Governo, Empresa e Universidade.

Tem como alicerce a criação de bairro inteligente e 
sustentável, integrado com a natureza ao seu redor 
e com edificações certificadas ambientalmente.

Projeto desenvolvido em conjunto com consultoria 
especializada, com o objetivo de garantir a 
blindagem, a transparência e a sustentabilidade 
do empreendimento, garantindo assim o interesse 
público.

MASTERPLAN - PRAÇA PRINCIPAL



Atrativos do BIOTIC
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INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS BÁSICOS

Localização privilegiada 
na Capital Federal
Bairro inteligente com 
vida cívica dinâmica e 
conectada à natureza
Comércio, lazer e demais 
serviços

Facilities

Espaços de coworking

Ambientes 
compartilhados

INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS

Laboratórios

Incubadoras e 
aceleradoras

Infraestrutura tecnológica 
de alta qualidade

Cursos especializados em 
tecnologia, inovação e 
empreendedorismo
Apoio à criação e 
internacionalização de 
empresas

Propriedade intelectual

NETWORKING

Poder público

Entidades de apoio

Núcleos de inovação 
tecnológica (NIT)

Empresas âncoras

Universidades e parques 
tecnológicos no mundo

INCENTIVOS FINANCEIROS 
E REGULATÓRIOS

Benefícios fiscais

Política de subvenção e 
facilitação de acesso a 
recursos

Zona de livre regulação e 
de livre exportação

Preferência em 
contratações públicas

Ambiente de teste de 
políticas públicas



Área do Parque BIOTIC
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Lote 1

34
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Lote Área (m²) Destinação

1 958.898 Abrigar o principal complexo do BIOTIC.

2 14.064 Abrigar estruturas complementares do 
BIOTIC

3 40.000 Data Center Banco do Brasil e Caixa

4 6.400 Edifício de Governança do BIOTIC

5 3.200 Abrigar Datacenter (BRB)

6 8.000 Subestação da CEB

Nota: AZUL = não ocupado; AMARELO = ocupado



Instituições instaladas no BIOTIC
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Edifício de Governança BIOTIC

Ed. Governança: 10 mil m² de construção pronta com mais de 
15 instituições residentes, entre startups e entidades de apoio

Living Labs em  desenvolvimento: Living Lab IoT 
5G; Cyber Arena, centro de treinamento em 
segurança cibernética; Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico e de Empreendedorismo Inovador 
para o Banco Digital do BRB.

http://anprotec.org.br/
https://macofren.com/
https://www.terascience.com.br/
https://www.voyager.srv.br/
https://www.tecsoft.org.br/
http://portal.abipti.org.br/
http://www.sebraelab.sebrae.com.br/
https://sistemafibra.org.br/fibra/
https://ibti.org.br/
http://www.fap.df.gov.br/
https://www.ifb.edu.br/
http://www.funab.se.df.gov.br/
http://gbtsa.com.br/
https://www.bioticsa.com.br/
http://www.bb.com.br/
http://www.caixa.gov.br/
https://portal.brb.com.br/
https://spinengenharia.com.br/


UNIVERSIDADE 
DISTRITAL
Plataforma de atração de 
investimentos para o Parque 
Tecnológico de Brasília
Foco em empreendedorismo e 
tecnologia para formação do 
profissional do futuro
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CONTEXTO 
NORMATIVO
Compatibilidade com os normas de 
uso e ocupação do solo



PARQUE 
NACIONAL

LAGO 
PARANOÁ

GRANJA 
DO 
TORTO

PLANO 
PILOTO

Localização do 
BIOTIC
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Localizado entre a DF-003, o 
Parque Nacional e a Granja do 
Torto.

Lote criado pela URB 052/09, 
aprovado no CONPLAN em 
2007, aprovado por decreto e 
registrado em 2009.



URB 052/09
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Situação Fundiária
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Área do Parque Tecnológico 
corresponde ao Lote 01 já 
registrado no 2º Ofício do 
Registro de Imóveis, sob a 
matrícula 109.616.

Trata-se portanto de um imóvel 
urbano de propriedade da 
TERRACAP.



Consultas de Interferências
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CAESB - Despacho nº 10199004 – DRESE/CAESB, de 12/07/2018, que foram constatadas 
redes de esgoto na área, mas que não interferem com áreas de intervenções do projeto.

CEB -  Laudo técnico nº 10081837 de 09/07/2018 que existe interferência com a linha de 
distribuição existente e com rede aérea, que serão readequadas pelo projeto complementar.



Consultas de Interferências
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NOVACAP - Em 26/06/2018 informou, por meio do despacho nº 9631730 da existência do sistema de águas pluviais 
projetado inseridos no limite da poligonal do lote nº 1. O sistema projetado será adaptado ao novo projeto.

DER - O Despacho nº 9623599, em 16/07/2018, informou a faixa de domínio e os planos da Ligação Torto/Colorado. 
Ambos foram respeitados no projeto.



Aprovação do IPHAN
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Em resposta ao Ofício Nº 3312/2019-SEDUH/GAB, o IPHAN-DF enviou o Ofício Nº 18/2020 
aprovando o Plano de Ocupação do BIOTIC com o gabarito de 15m nas cotas mais altas e 
7,5m nas cotas mais baixas.



Enquadramento na LUOS
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Lei Complementar Nº 948, de 16 de Janeiro de 2019.

Art. 38. Ficam estabelecidas Unidades Especiais - UE, aplicadas a situações 
específicas, nos lotes que não se enquadram nas definições das UOS descritas no art. 
5º, assim designadas: 
(...) 
III - UE 3 - aeroporto, polo ou parque tecnológico, e campus universitário; 
(...)
§ 1º As UE constam no Anexo II. 
§ 2º Para a implantação de novos mobiliários urbanos, praças e parques infantis, não é 
exigida a constituição de unidades imobiliárias. 

Art. 39. As UE do art. 38, III e V a X, denominadas área de gestão específica, têm sua 
forma de ocupação e distribuição de atividades definidas em plano de ocupação. 
§ 1º Os planos de ocupação previstos no caput devem ser elaborados pelo 
responsável da respectiva UE de acordo com o estabelecido no termo de referência 
emitido pelo órgão gestor do planejamento territorial e urbano. 
§ 2º A forma de ocupação e distribuição de atividades prevista no plano de ocupação 
deve ser compatível com o desenvolvimento de sua função precípua. 
§ 3º Nas UE 10 é obrigatória a atividade de estação do sistema de transporte 
metroviário do Distrito Federal e são admitidos os usos e as atividades previstas para 
a UOS CSII 2. 
§ 4º Os planos de ocupação previstos no caput devem ser submetidos à aprovação do 
Conplan.
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PLANO DE 
OCUPAÇÃO

MASTERPLAN - CORREDOR ECOLÓGICO

Um parque tecnológico de padrão 
mundial para Brasília, integrado com a 
natureza



Carlo Ratti 
Associati
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O escritório de Carlo Ratti foi 
contratado para a elaboração 
do plano de ocupação. Trata-se 
de ativista, arquiteto, 
engenheiro, professor do 
Massachusetts Institute of 
Technology - MIT, em 
Boston-EUA, onde dirige o 
Senseable City Lab, que 
explora o impacto das novas 
tecnologias nas cidades. 
Projetos anteriores: Boston 
Innovation District, Milan 
Innovation Park, Ciudad 
Creativa Digital de Guadalajara.
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Bairro multifuncional com escritórios, universidades, 
comércios, residências e espaços públicos inclusivos 
que se harmonizam com a riqueza da paisagem 
circundante.

• vibrante e dinâmico
• espaços físicos flexíveis
• respeita e interage com o ecossistema
• camada sensorial informatizada

Visão geral do Masterplan
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Cria buffers e quadras

Distribuição de espaços públicos

Ligação entre corredores ecológicos

Uma rua urbana principal

Processo de Desenho
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Tipologia de Quadras
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Princípios do Projeto

Densificação ao redor do 
corredor urbano

Natureza conectada

Corredor Ecológico

Camada de sensores e 
automatização
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Conceito: Uso Misto
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Work, Live and Play

Integração do ambiente para diferentes usos.
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Flexibilidade de Usos
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Perspectiva de Uso dos Espaços
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Sustentabilidade e Espaços Públicos
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Implantação da Infraestrutura Cicloviária
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Praças

Sistema de espaços 
públicos organizados 
como um anel circular

• Eventos abertos
• Trabalho ao ar-livre
• Espaços de lazer
• Atividades esportivas
• Playground para crianças
• Áreas de descanso
• Caminho com sombra
• Espaços com natureza
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Hierarquia Viária

Rodovia

Vias de Acesso

Primário (2+2)

Secundário (1+1)

Acessos ao Parque

Rotatória de Acesso

Sistema Viário do Parque



Perfis de Via
Vias Secundárias

Via Principal Vias Terciárias
(compartilhadas)
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Integração ao BRT Norte
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Ênfases
1.  Distrito de serviço
2.  Vila estudantil
3.  Distrito do portão
4.  Distrito da universidade
5.  Vila de Moradia
6.  Distrito de TI-tech
7.  Centro de Conferência
8.  Distrito de escritórios
9.  Praça principal
10. Vila do pesquisador
11. Distrito de inovação
12. Distrito de partilha “CO-CO-CO”
13. Distrito de biotecnologia
14. Vila dos trabalhadores
15. Distrito de Agricultura
16. Shopping rodovia & 
Estacionamento
17. Estação BRT
18. Distrito de facilidade
19. Centro de consolidação

4
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Quadras ou Clusters
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Térreo

Uso das Edificações

Pavimentos 
Superiores



Parâmetros Urbanísticos
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Coeficiente de Aproveitamento para o Lote 01: 1,05
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www.bioticsa.com.br


